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dania jest jednym z najbliższych Polsce sąsiadów zamorskich, jednak to 
sąsiedztwo geograficzne nie przekłada się na wzajemne zainteresowanie obu 
narodów. Obszar całej Skandynawii pozostawał przez wiele lat na uboczu eks-
ploracji badawczych polskich naukowców. Skuteczną przeszkodą w poznaniu 
historii tego regionu była bariera językowa. Chociaż w ostatnich latach zaob-
serwowano wzrost publikacji poświęconych historii państw skandynawskich, 
to zdecydowanie korzystniej pod tym względem wypada Szwecja. 

Kontakty polsko-duńskie sięgają czasów średniowiecza. Polska księżniczka 
Świętosława, znana w źródłach skandynawskich jako Sygryda, wydała na świat 
wielkich królów Szwecji i danii. Kilka wieków później oba kraje zjednoczyły 
siły w walce ze Szwecją. Na terenie danii znalazły się wówczas wojska polskie 
pod dowództwem hetmana Stefana Czarnieckiego. Pod koniec XIX wieku na 
terenie danii pojawili się pierwsi emigranci zarobkowi z Polski, tzw. emigracja 
„buraczana”, dając tym samym początek kilkudziesięciotysięcznej obecnej 
Polonii w tym kraju. Okres międzywojenny to przede wszystkim kontakty 
ekonomiczne, pomimo że oba kraje nie postrzegały siebie jako ważnych 
partnerów. Nowy okres w relacjach polsko-duńskich wyznaczył 1945 rok. 
zakończenie drugiej wojny światowej i decyzje podjęte przez mocarstwa 
na konferencji w jałcie i Poczdamie miały wpływ na przyszłość polityczną 
i terytorialną Polski. I chociaż sprawa danii nie była tam omawiana, to rok 
1945 stanowi ważną cezurę również dla tego państwa. W obliczu klęski pro-
wadzonej przez lata polityki neutralności, która nie uchroniła danii przed 
niemiecką agresją, stanęła ona przed decyzją dotyczącą wyboru nowej poli-
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tyki zagranicznej. W miarę zaostrzania się sytuacji politycznej oba państwa 
znalazły się w odmiennych systemach ideologicznych, gospodarczych, jak 
również wrogich blokach militarnych. 

Głównym celem niniejszej książki jest przedstawienie całokształtu dwu-
stronnych stosunków polsko-duńskich w latach 1945–1968, a więc kon-
taktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych, jak również czynników 
warunkujących ich wzajemne relacje. Prezentowana monografia ukazuje 
te zagadnienia z polskiego i duńskiego punktu widzenia. Stosunki polsko- 
-duńskie w okresie powojennym nie doczekały się dotąd syntetycznego ujęcia 
ani w historiografii polskiej, ani w duńskiej. Niniejsza rozprawa jest próbą 
wypełnienia istniejącej luki. 

Cezurę początkową rozprawy wyznacza rok 1945, czyli zakończenie dru-
giej wojny światowej, tworzenie się nowego ładu międzynarodowego, a tym 
samym nawiązanie przez danię i Polskę stosunków dyplomatycznych, prze-
rwanych niemiecką okupacją danii. Natomiast o wyborze roku 1968 jako 
daty zamykającej niniejszą publikację zadecydowało kilka względów. Polski 
Październik zapoczątkował nowy etap w rozwoju polsko-duńskich kon-
taktów, które wtedy właśnie nabrały tempa. Relacje te miały wielopłasz-
czyznowy charakter i w latach 60. można już mówić o polsko-duńskim 
dialogu politycznym. zasadnicza zmiana nastąpiła w 1968 r. już wydarzenia 
Marca ’68 i polska kampania antyżydowska spowodowały pewne krótkotrwałe 
ochłodzenie wzajemnych relacji. Bardziej poważne konsekwencje dla obu-
stronnych kontaktów miał udział wojsk polskich w interwencji w Czechosło-
wacji. Kopenhaga zdecydowała się wtedy zamrozić na pewien czas kontakty  
z Warszawą. 

Literatura poświęcona stosunkom polsko-duńskim przedstawia się bardzo 
skromnie. zdecydowanie najlepiej prezentuje się okres międzywojenny, cho-
ciaż i tutaj brakuje całościowego ujęcia. Badacze koncentrowali się przede 
wszystkim na kontaktach gospodarczych, czego przykładem są artykuły 
Bolesława Hajduka1. dobrze opracowane zostało również zagadnienie do-

1 B. Hajduk, Polsko-duńskie kontakty portowe i żeglugowe w latach 1919–1939, „Komu-
nikaty Instytutu Bałtyckiego”, r. 16: 1979, z. 30, s. 25–46; Idem, Kontakty polsko-duńskie 
w dziedzinie przemysłu okrętowego i rybołówstwa w latach 1919–1939, „Komunikaty Instytutu 
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tyczące emigracji polskiej w danii2. jeżeli chodzi o sytuację danii w latach 
powojennych, to pisał o nich Stefan Stefański, sekretarz ambasady Polskiej 
w Kopenhadze, w książce Polityka zagraniczna Danii w latach 1945–1978 
(Warszawa 1979). autor przedstawił główne kierunki duńskiej polityki za-
granicznej i zasadnicze wydarzenia, w jakich uczestniczyła dania w badanym 
okresie. W książce pojawił się również aspekt polski. autor poruszył bowiem 
kwestię stosunków politycznych danii z Polską w latach 50. i 60. Wybranymi 
aspektami stosunków polsko-duńskich zajmowali się Henry andreasen3 
i arnold Kłonczyński4, obaj jednak nie wykorzystali źródeł duńskich. 

Nadal aktualne, pomimo powstania w latach 70., są prace dotyczące kon-
taktów kulturalnych, autorstwa zenona Ciesielskiego i Kazimierza Ślaskiego5. 
artykuły na temat polsko-duńskich stosunków politycznych i ekonomicznych 
publikowane były często na łamach periodyka naukowego „Sprawy Między-
narodowe”, wydawanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Bałtyckiego”, r. 17: 1980, z. 31/32, s. 35–54; Idem, Z problematyki porozumień handlowych 
pomiędzy Polską i Danią w latach 1934–1939, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, r. 18: 
1981, z. 33, s. 63–79; Idem, Stosunki handlowe pomiędzy Polską i Danią w latach 1919–1933, 
„Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, r. 19: 1982, z. 34, s. 65–91; Idem, Związek Robotników 
Polskich i Związek Polaków w Danii w latach 1925–1939, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 
r. 23/24: 1986/87, z. 38/39, s. 71–106. 

2 e. Olszewski, Reemigracja Polaków z Danii w latach 1945–1949, „Przegląd Polonijny” 
1992, nr 4, s. 57–78; Idem, Emigracja polska w Danii 1893–1993, Warszawa–Lublin 1993; 
e. Later-Chodyłowa, Polonia w krajach skandynawskich, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szy-
dłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 571–627. 

3 H. andreasen, Współpraca polsko-duńska po 1945 r. – wybrane przykłady, [w:] Pol-
ska – Dania w ciągu wieków, red. j. Szymański, Gdańsk 2004, s. 305–322; Idem, Stosunki 
polsko-duńskie 1953–1968, [w:] Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej, t. II: Między Paź-
dziernikiem a Grudniem. Polityka zagraniczna doby Gomułki, red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, 
j. Tyszkiewicz, Toruń 2005, s. 37–58. 

4 a. Kłonczyński, Nawiązanie stosunków polsko-duńskich w 1945 r. w świetle polskich 
dokumentów, [w:] Polska – Dania …, s. 255–268; Idem, Starania Polski o przyjęcie planu 
Rapackiego w Szwecji, Danii i Norwegii w latach 1957–1960, „zapiski Historyczne”, t. 74: 
2009, z. 2, s. 45–57. 

5 z. Ciesielski, Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX 
i XX wieku, Gdańsk 1972; K. Ślaski, Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych, 
Gdańsk–Kraków–Warszawa–Wrocław 1977.
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placówkę naukową i badawczą podległą MSz. Były to głównie współcze-
sne na tamte czasy analizy gospodarcze oparte na danych statystycznych, 
materiałach prasowych i oficjalnie drukowanych dokumentach6. Cennym 
uzupełnieniem zagadnienia kontaktów dyplomatycznych polsko-duńskich 
jest szósty tom Historii Dyplomacji Polskiej, obejmujący lata 1944/45–19897. 
Nie można również zapomnieć o najnowszej historii danii autorstwa Gra-
żyny Szelągowskiej8. 

zdecydowanie gorzej przedstawia się obecność powojennej historii Polski 
i relacji polsko-duńskich w literaturze duńskiej. Historyków duńskich intere-
sowały przede wszystkim sprawy związane z przystąpieniem danii do NaTO, 
natomiast w relacjach z państwami bloku wschodniego czołowe miejsce zaj-
mowały kontakty z NRd i związkiem Radzieckim9. Polska jest praktycznie 
nieobecna w historiografii duńskiej. W tomie piątym Dansk Udenrigspolitisk 
Historie poświęconym historii duńskiej polityki zagranicznej w okresie zim-
nej wojny Polska pojawia się tylko w kontekście planu Rapackiego i planu 
Gomułki10. Mimo wszystko tom ten dostarcza cennych informacji na temat 

6 W. dostan, Państwa skandynawskie w polityce europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 
1964, nr 9, s. 31–45; R. ławniczak, Stosunki ekonomiczne nadbałtyckich krajów socjalistycznych 
z krajami skandynawskimi, „Sprawy Międzynarodowe” 1965, nr 7–8, s. 106–118; Idem, Kraje 
skandynawskie a EWG, „Sprawy Międzynarodowe” 1965, nr 2, s. 95–106; M. Surowiec, Skan-
dynawska współpraca – stan i perspektywy, „Sprawy Międzynarodowe” 1966, nr 17, s. 55–73; 
j. Piotrowski, Dialog polsko-skandynawski (ocena i perspektywy), „Sprawy Międzynarodowe, 
1968, nr 3, s. 29–48; S. Stefański, Polityka zagraniczna współczesnej Danii, Sprawy Między-
narodowe” 1979, nr 9, s. 93–106; L. Orhowicz, Dania we współpracy nordyckiej, „Sprawy 
Międzynarodowe” 1986, nr 3, s. 79–90.

7 Historia Dyplomacji Polskiej, t. VI, 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, 
Warszawa 2010.

8 G. Szelągowska, Dania, Warszawa 2010.
9 M. dau, Danmark og Sovjetunionen 1944–1949, Århus 1969; B. jensen, Tryk og til-

pasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig, København 1987; N. Petersen, 
Denmark and NATO 1949–1987, Oslo 1987; Danmark, Norden og NATO 1948–1962, red. 
C. due-Nielsen, København 1991; B. jensen, Bjørnen og Haren. Sovjetunionen og Danmark 
1945–1965, Odense 1999; T.W. Friis, Den nye nabo. DDR’s forhold til Danmark 1949–1960, 
København 2001.

10 Th. B. Olesen, P. Villaume, Dansk Udenrigspolitiks Historie, Bd. 5: I blokopdelingens 
tegn, 1945–1972, København 2005. 
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dylematów, z jakimi zmagali się politycy duńscy w nowej sytuacji między-
narodowej i rosnących napięciach na linii Wschód–zachód. 

Niniejsza praca w zasadniczym stopniu opiera się na źródłach archiwal-
nych proweniencji polskiej i duńskiej. archiwalia polskie zgromadzone są 
w archiwum Ministerstwa Spraw zagranicznych w Warszawie (dalej aMSz), 
archiwum akt Nowych w Warszawie (dalej aaN) oraz w mniejszym za-
kresie w archiwum Państwowym w Gdańsku. dokumenty pochodzenia 
duńskiego przechowywane są w archiwum Państwowym w Kopenhadze 
(Rigsarkivet i København). W archiwum Ministerstwa Spraw zagranicznych 
w Warszawie kwerendzie poddano zespoły akt departamentu Politycznego 
MSz, Wydziału zachodniej i Północnej europy (zespół nr 6) oraz Wydziału 
Skandynawskiego (zespół nr 8). Ponadto cenny materiał dostarczają zespoły: 
Umowy Międzynarodowe (zespół 4), Protokół dyplomatyczny 1945–1962 
(zespół 16), Biuro Konsularne (zespół 20), departament Prasy i Informacji 
1946–1963 (zespół 21), Biuro ds. repatriacji 1945–1947 (zespół 22), departa-
ment ekonomiczny 1945–1951 (zespół 28). zawartość ich jest bardzo bogata. 
Przede wszystkim można tam znaleźć raporty poszczególnych dyplomatów 
polskich w Kopenhadze, konsulów, ale również attaché prasowo-kultural-
nego andrzeja Szczypiorskiego czy też przebywającego w danii Leopolda 
Tyrmanda. zespoły dostarczają nie tylko informacji o pracy polskich urzę-
dów, wytycznych polskiego MSz co do działań podejmowanych w danii, 
ale informują o reakcjach władz duńskich czy duńskiej prasy na inicjatywy 
polskie, zawierają bowiem tłumaczenia artykułów duńskich. Raporty przy-
gotowywane przez pracowników polskiej placówki dyplomatycznej i Biuro 
Radcy Handlowego informują o życiu politycznym danii i jej sytuacji eko-
nomicznej oraz o wymianie handlowej pomiędzy danią a Polską. Materiały 
z archiwum MSz okazały się pomocne przy opracowywaniu zagadnienia 
akcji repatriacyjnej Polaków z danii oraz ucieczek Polaków do danii. Pomimo 
ogromnej wartości zgromadzonych tam dokumentów, niektóre z nich mają 
charakter niekompletny bądź tylko sygnalizujący pewne zagadnienia. 

Materiały źródłowe zgromadzone w archiwum akt Nowych dotyczą głów-
nie wymiany handlowej pomiędzy Polską a danią. W aaN kwerendzie pod-
dano następujące zespoły: Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Handlu zagranicznego, Ministerstwo Pracy i Opieki 




